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ما هي فوائد الحصول على سجل HealthInfoNet؟
يساعد نظام HealthInfoNet مقدمي رعايتك الصحية  على العمل مًعا التخاذ قرارات  متعلقه بصحتك مستندة على معلومات  	•

سليمة،خصوصاً في حاالت الطوارئ..

ويتضمن فوائد أخرى مثالً أخطاء أقل ، عدم تكرار التحاليل، ملئ عدد أقل من االستمارات،  تكاليف أقل ورعاية صحية ذات جودة أفضل. 	•
االتصال على رقم 866-592-4352. زيارة موقع www.hinfonet.org، أو  املزيد، يرجى  •	ملعرفة 

•  يحرص نظام HealthInfoNet على اتخاذ كل ما يلزم من 
إجراءات للحفاظ على خصوصية وأمانة سجالتكم..

يتم تشفير المعلومات وإرسالها عبر وصالت كمبيوتر مؤّمنة.  •
لن يتم بيع المعلومات التي تكشف عن هويتك إلى أية جهة، ولن   •

تتم إضافتها إلى أية قوائم عناوين..
قفط الجهات القائمة على رعايتك الصحية تستطيع االطالع على   •
سجلّك. ولطلب تقرير عن األشخاص الذين قاموا باالطالع على 

www.hinfonet. سجلّك الطبي وتواريخها، يرجى زيارة
org/audit، أو االتصال على رقم 866-592-4352.

• ال شك أنه ال يوجد نظام إلكتروني مؤّمن بشكل تام.
 إذا كنت تشعر بأن مخاطر هذا النظام تفوق فوائده، يمكنك 

االنسحاب.

ماذا لو لم أرغب في نظام  HealthInfoNet؟ هل تتمتع سجالتي الصحية بالخصوصية والتأمين؟
إذا كنت ال ترغب في التسجيل في نظام   •

HealthInfoNet، يمكنك االنسحاب واتخاذ قرار عدم مشاركة معلوماتك 
الصحية عبر نظام HealthInfoNet. وفي حالة انسحابك، سيقوم 
نظام HealthInfoNet بإزالة معلوماتك الصحية، واالحتفاظ فقط 

باسمك،عنوانك،  تاريخ الميالدك و للتأكد من عدم إضافة أية معلومات 
متعلقة بصحتك. لالنسحاب ، اطلب استمارة االنسحاب من مقدمي 

الرعاية الصحية. كما يمكنك أيًضا ملئ االستمارة على اإلنترنت عبر 
زيارة www.hinfonet.org/optout، أو االتصال على رقم 

.866-592-4352
إذا قررت الحقًا بأنك ترغب في سجل HealthInfoNet، كل ما   •
عليك فعله هو ملئ استمارة االشتراك في النظام. سيحتوي سجلك 
HealthInfoNet الخاص بك فقط على معلومات من زياراتك 

الطبية التي قمت بها بعد اشتراكك في الخدمة. لالشتراك في الخدمة، 
يرجى زيارة www.hinfonet.org/opt-in، أو االتصال على 

رقم 866-592-4352.

ماذا يوجد في نظام HealthInfoNet الخاص بي؟
يتضمن سجل HealthInfoNet الخاص بك معلومات عن   •

صحتك، مثل األدوية التي تتناولها،  أنواع الحساسية التي تعاني 
منها ،  نتائج التحاليل،  األشعة السينية والتقارير الطبية..

ويتضمن اسمك،  تاريخ ميالدك،  عنوان منزلك،  جنسك ورقم   •
هاتفك. وقد يتضمن أيًضا رقم التأمين االجتماعي الخاص بك، والذي 

ال تتم مشاركته مع أية جهة أخرى.
ال تتم مشاركة المعلومات عن الصحة النفسية وعن اإلصابة   •

بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز )HIV/AIDS( إال إذا أعربت 
عن موافقتك على ذلك، أو في حاالت الطوارئ .

ما هي  شبكة المعلومات الصحية HealthInfoNet؟

HealthInfoNet هو نظام كمبيوتر ُمؤمَّن يستخدم من قبل األطباء والمستشفيات وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية لمشاركة المعلومات   •
التي من شأنها تقديم رعاية صحية أفضل وأكثر أمنًا لك.

يجمع النظام معلوماتك الصحية مًعا في سجل صحي إلكتروني واحد.  •
•   يقوم مقدمي الرعاية الصحية بالفعل بمشاركة سجالتك الصحية بواسطة الفاكس,البريد اإللكتروني والبريد. لذا فإن نظام 

HealthInfoNet يجعل تلك اإلجراءات أكثر سهولًة وسرعة وأكثرأمنا.

يساعدك في الحصول على رعاية صحية أفضل 
وأكثر سهولةً وأمنًا

تم استئصال كيس المرارة منذ عامين
 رؤية طبيب القلب لعدم انتظام ضربات القلب. 

 لديه حساسية من البنسلين.
تم تشخيصه بارتفاع في مستوى الكولسترول من قبل 

طبيب العائلة.   
يتناول الستيرويد 

يومياً لعالج التهاب 
المفاصل.

يساعد هذا النظام مقدمي الرعاية الصحية على االطالع على 
جميع معلوماته الصحية في موقع واحد إلكترونّي مؤّمن..

)هلث انفو نت(شبكة المعلومات الصحية


